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 “Se queria fazer um libelo pacifista, Nakazawa  

conseguiu ir além. Fez, em forma de quadrinhos, 

 uma bela canção, um belo filme, uma bela obra literária” 

Gazeta Mercantil 

 
Keiji Nakazawa e sua obra 

Keiji Nakazawa tinha apenas seis anos em 6 de 

agosto de 1945, quando o avião norte-americano B-29, 

apelidado de Enola Gay, lançou a bomba atômica sobre 

Hiroshima. O menino sofreu apenas queimaduras leves, 

pois estava de pé à sombra de uma parede de concreto 

do lado de fora de sua escola, recebendo o calor da 

explosão apenas na parte de trás da cabeça e do 

pescoço. Estava a apenas uma milha do local da detonação, local onde poucos sobreviveram. Parte de 

sua família não teve a mesma sorte. O pai, um irmão e uma irmã de Nakazawa morreram no 

desabamento de sua casa. Sua mãe, grávida de nove meses, pendurava roupas na varanda e acabou 

sendo protegida da onda de calor pelo telhado e lançada para fora da casa com a força da explosão. 

Escapou com poucos ferimentos e deu a luz a uma menina na rua, poucos dias depois. De sua família 

escaparam apenas os três e mais dois irmãos, um que estava na guerra e outro que estava no campo. 

Nakazawa, sua mãe e sua irmã lutaram pela sobrevivência durante meses antes da rendição do 

Japão. Passaram fome, foram humilhados e por fim acabaram por assistir a morte do bebê, então com 

quatro meses. Não se sabe a causa da morte da menina – a desnutrição, os efeitos da radiação ou os 

dois fatores. 

 Depois da rendição do Japão, a família se reestruturou e Keiji Nakazawa tornou-se desenhista. 

No começo, dedicou-se a histórias suaves de ficção científica e beisebol. “Quando me tornei cartunista, 

a última coisa que eu queria escrever era sobre a bomba atômica. Eu odiava a simples menção da 

palavra”, conta o autor (2001c, p.12). Porém, em outubro de 1966, a morte da mãe o impulsionou a 

escrever sobre sua tragédia pessoal. 

 

“(...) vinte e um anos depois da bomba atômica, minha mãe morreu. Padecendo uma série de 

enfermidades, sua vida foi um sofrimento constante. Quando seu corpo foi cremado, descobri algo que 

me fez tremer de raiva: não sobrara nada de seus ossos. Geralmente os ossos resistem à cremação, mas o 

césio radioativo tinha devorado o esqueleto de minha mãe, que foi reduzido a cinzas. A bomba atômica 

tinha tirado tudo de mim, até mesmo os ossos de minha querida mãe”. (Nakazawa, 2001c, p.12)  

 

Depois da cremação de sua mãe, o artista decidiu escrever sobre a bomba e todo o sofrimento 

da população civil que sobreviveu à tragédia. Reuniu suas memórias, dados históricos e relatos de 

outros sobreviventes para construir um retrato único da tragédia de Hiroshima.  

 
Keiji Nakazawa 
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O personagem principal de sua obra é o menino Gen, que em japonês significa “raízes” ou 

“fonte”, como explica o próprio autor: 

 

"Batizei o personagem principal de Gen na esperança que ele se tornasse fonte de esperança para uma 

nova geração da humanidade. Aquele que consegue pisar o solo queimado de Hiroshima e sentir a terra 

sob seus pés, e que tem coragem de dizer 'não' às armas nucleares..." (2001c, p.13) 

 

Então com 33 anos, Nakazawa começa a publicar sua história autobiográfica Gen – Pés Descalços 

(Hadashi no Gen) em uma das revistas em quadrinhos do Japão, a Shukan Shonen Jampu, que chega a 

vender quatro milhões de exemplares por edição. A saga de Gen foi publicada no período de 1972 a 

1973. 

Gen foi escrita como uma forma de manter a história acessível a estudantes. Logo após o 

término da guerra, os japoneses foram proibidos pela ocupação americana de escrever ou publicar 

qualquer coisa sobre a realidade da bomba atômica. Somente após de assinar o tratado de paz, foi 

possível expressar o que aconteceu, mas os japoneses não queriam ser lembrados dos horrores da 

guerra. “Para os hibakusha (sobreviventes da guerra atômica) o sofrimento não acabava e não poderia 

ser ignorado” (Reynolds, 2000, p.9). 

A repercussão foi tanta que a história foi republicada em quatro volumes, que venderam mais 

de cinco milhões de exemplares só no Japão, conquistando leitores jovens e adultos. Sucesso de público 

e crítica, Hadashi no Gen foi transformado em desenho animado, três filmes e até mesmo uma ópera. 

A obra passou a ser admirada de tal forma que, em 1976, um grupo de jovens moradores de 

Tóquio, japoneses e estrangeiros, cria o Projeto Gen. O objetivo é traduzir o trabalho de Keiji 

Nakazawa para outros idiomas para que a mensagem de Gen fosse levada a um número cada vez maior 

de leitores. O grupo de voluntários, subsidiados por doações, consegue lançar a história em diversos 

idiomas. 

A saga de Gen já foi lançada em pelo menos 10 países e traduzida para diversas línguas, como 

francês, alemão, indonésio, norueguês, português, inglês, sueco e esperanto. Nos EUA, foi a primeira 

história em quadrinhos japonesa a ser publicada em território americano, sendo até mesmo incluída em 

uma lista de livros recomendados para escolas públicas. O Projeto Gen atualmente é uma organização 

sem fins lucrativos que continua a divulgar a obra. 

Keiji Nakaza vive nos arredores de Tóquio, onde continua a trabalhar como desenhista e dá 

palestras sobre a experiência das vítimas da bomba atômica. O resultado de sua obra cumpriu o que o 

autor esperava desde o início: 
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“Agora que os quatro volumes de Gen Pés Descalços foram publicados (no Ocidente), ficarei gratificado se a 

história de Gen inspirar mais pessoas no mundo, ainda que sejam poucas, a pensarem seriamente nos 

horrores da guerra e das armas nucleares (...). Nós não devemos permitir que Hiroshima e Nagasaki 

aconteçam de novo. Casa um de nós deve se juntar ao esforço de pôr fim a essa era de medo, e de 

construir um mundo em que possamos viver seguros e em paz. É minha ardente esperança que Gen possa, 

de alguma maneira modesta, contribuir nessa direção. Eu ficarei feliz se ele deixar você, leitor, com algo 

valioso – um pensamento, uma impressão – que você possa compartilhar com sua família e amigos”. 

(Nakazawa, 2001, p.14) 

 

Gen – Pés Descalços 

  

Em Uma História de Hiroshima, a história de Gen Nakaoka começa mostrando as 

dificuldades da vida no Japão durante a Segunda Guerra. Sua família tem que enfrentar a fome, a 

falta de bens de consumo e a falta de notícias sobre o verdadeiro andamento da batalha. 

O pai de Gen sofre todo tipo de humilhações por ser contra a guerra e as atitudes do governo 

japonês. Com o tempo, Gen e seus irmãos passam a sofrer pressão dos colegas e professores da escola 

devido à posição do pai, sendo acusados de traidores. Não agüentando tamanha humilhação, o irmão 

mais velho de Gen, Koji, se alista como voluntário de guerra para provar que é um verdadeiro patriota. 

Com o aumento dos bombardeios, as crianças mais velhas são levadas para acampamentos na zona 

rural. Entre essas crianças está Akira, irmão de Gen. 

Assim, a família Nakaoka é reduzida a Gen, seus pais e seus irmãos, Shinji e Eiko. Os dias 

passam e chega seis de agosto de 1945. Quando a bomba atômica atinge Hiroshima, Gen está na escola 

e acaba protegido por um muro, que diminui a onda de calor e os efeitos da bomba. Seu pai, Shinji e 

Eiko morrem no desabamento de sua casa, devido ao impacto da bomba. Sua mãe se salva ao ser 

lançada para fora da casa. Logo após a tragédia, a Sra. Nakaoka dá a luz a uma menina. 

No segundo volume da obra, O Dia Seguinte, a realidade depois da bomba vem à tona. Os 

incêndios diminuem e é possível ver os escombros da cidade, pilhas de mortos pelas ruas e o desespero 

dos feridos. Apesar da dor com a perda dos parentes, Gen precisa lutar por comida para alimentar a mãe 

e a irmã recém-nascida. Durante a busca, o menino encontra um soldado sofrendo dos efeitos da 

radiação, uma menina desfigurada por queimaduras, uma mãe desesperada com a morte do filho e 
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outras vítimas da bomba. Nesse momento, Gen percebe que seus cabelos começam a cair e passa a 

temer seu próprio futuro. Mesmo assim, continua a busca pela comida. Na cidade, não encontra 

nenhuma ajuda e parte para o campo, onde começa a cantar e recebe como pagamento um saco de 

arroz.  

A procura por comida demora um dia e uma noite. Gen chega com a comida para a mãe, mas 

antes de cozinharem o arroz, o alimento é roubado por um menino muito parecido com Shinji. Gen o 

segue e descobre que ele faz parte de um grupo de meninos, agora órfãos devido à bomba. Mesmo o 

menino afirmando se chamar Ryuta, Gen não se convence de que ele não é seu irmão. 

Desesperado, Gen resolve ir até o local de sua casa para confirmar a morte de seu pai e seus 

irmãos. Lá ele encontra os ossos de seus parentes e os leva para sua mãe. É a prova de que nada mais 

havia sobrado da antiga vida em Hiroshima. 

No terceiro volume, A Vida Após a Bomba, os Nakaoka deixam Hiroshima em busca de abrigo 

na casa de uma amiga da mãe de Gen, Kiyo, que vive há alguns quilômetros dali, em Eba. O dia é nove 

de agosto, quando a segunda bomba atômica é lançada sobre Nagasaki. Chegando ao seu destino, a 

família tem uma recepção hostil por parte da família de Kiyo e dos habitantes do local. A população 

desconfia e tem medo dos sobreviventes da explosão nuclear. Apesar disso, a família consegue um 

abrigo e Gen decide trabalhar para sustentar a família. Arruma um emprego em uma casa, onde cuida de 

uma vítima da bomba atômica severamente queimada. É Siji, um jovem artista que agora é rejeitado 

pela família. Gen vence a hostilidade de seu paciente e acaba dando ao artista ânimo para continuar a 

vida. 

Voltando para casa, Gen encontra Ryuta preso por meninos da região ao roubar galinhas. Para 

salvar o sósia do irmão, Gen paga com seu salário para que os meninos o deixem ir. Assim, Ryuta é 

adotado pela Sra. Nakaoka, que vê no menino o filho perdido. 

O quarto volume, O Recomeço, inicia-se com a rendição incondicional do Japão. Com o fim da 

guerra, a família Nakaoka traz Akira para seu novo lar. Começa a intervenção americana do país. Gen e 

Ryuta escutam histórias sobre os soldados americanos e as atrocidades que eles praticam. No mesmo 

dia, encontram diversas armas abandonadas em um campo e resolvem carregá-las para se defender dos 

americanos. 

 O irmão mais velho, Koji, volta da guerra, fica sabendo da tragédia e assume a responsabilidade 

pela família.  

Gen e Ryuta, curiosos com a chegada de tropas americanas, vão espionar a ação dos soldados. 

Chegando lá, vêem os americanos coletando tripas dos mortos como amostras. Assustados, os dois 

resolvem fugir, até que um soldado americano distribui chicletes aos meninos. Quando chegam a 

cidade, os dois espalham pela vizinhança sobre os doces e em pouco tempo as crianças japonesas 

correm atrás dos soldados. 



Gen – Pés Descalços – Fatima Prado  
http://kittyprado.wordpress.com 

 

 

 Gen e Ryuta brigam com os netos da dona da casa onde a família vive, com isso a família é 

expulsa. Sem abrigo ou comida, todos sofrem com a desnutrição. Em busca de comida, Ryuta e Gen 

resolvem invadir um acampamento americano. Lá, eles encontram os ex-companheiros de Ryuta. Na 

primeira tentativa, os meninos não têm sucesso e um deles chega a morrer com um tiro. Depois, 

auxiliados por um ex-soldado japonês, conseguem roubar um carregamento de enlatados. Porém, eles 

são enganados por esta pessoa, que leva o produto do roubo para ser vendido no mercado negro. Gen 

luta com aquele que os enganou, mas é surrado. Ryuta, desesperado, atira e mata dois homens. Com 

medo de ser preso, o menino aceita trabalhar para o crime organizado e abandona secretamente a 

família de Gen. 

Pouco depois, a irmã mais nova de Gen, Tomoko, é seqüestrada. Após alguns dias, Gen descobre 

sua irmã em um pequeno vilarejo, onde é motivo de alegria para diversas famílias. Não tendo coragem 

de separá-la daquelas pessoas, a família muda-se para o local. Porém, a menina logo adoece 

misteriosamente. Apesar de todos os esforços de Gen para 

comprar medicamentos, ela acaba morrendo. A causa da morte 

o médico não soube informar. 

A história termina quando Gen, ainda muito abalado 

devido à morte da irmã, descobre que seus cabelos estão 

começando a crescer. Surge, dessa forma, a esperança de uma nova vida mesmo após tantas tragédias e 

perdas. 

  

Analisando Gen – Pés Descalços 

 
A saga de Gen tem no total quase 2000 páginas, mas com um número reduzido de palavras, o 

que permite uma leitura razoavelmente rápida. Esse modelo é típico dos mangás, que freqüentemente 

vendem por edição mais de quatro milhões de exemplares e são consumidos por todas as faixas etárias 

e classes sociais. 

A arte de Nakazawa é repleta de estereótipos de mangá como, por exemplo, traços infantis, 

olhos exagerados e rostos joviais. Sua técnica não tem muitos nuances nem é inovadora, mas é eficiente 

ao dar sentimento e expressão aos personagens. O roteiro revela, em muitos casos, mais do que meros 

relatos documentais da guerra. A narrativa é simples e direta, tornando-se reveladora e ao mesmo 

tempo emocionante sem apelar para o sentimentalismo exagerado. 

Um destaque nessa narrativa é a constante presença do sol. Para Art Spiegelman, criador de 

Maus, “o simbolismo evidente é característico dos quadrinhos japoneses; para Nakazawa isso toma a 

forma de um sol reaparecendo sem piedade, brilhando implacavelmente ao longo das páginas. É o que 

marca a passagem do tempo, o que dá a vida, a bandeira do Japão, a lembrança da bomba com o calor 

de mil sóis, e o instrumento que dá ritmo à história de Gen” (2001, p.6). 
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O que torna Gen um relato único é a riqueza de detalhes. Ao longo de suas páginas, Nakazawa 

transmite diversas informações sobre a vida cotidiana no Japão durante a segunda guerra e a luta pela 

sobrevivência do pós-guerra. Nos dias anteriores à bomba atômica, a história retrata a pressão 

emocional com as privações e a perda de parentes e amigos, o racionamento de comida e os abrigos 

antiaéreos. O pai de Gen se recusa a participar da guerra e toda a família sofre hostilidades por tal 

“traição”. Além da esposa grávida e de Gen, são mais quatro filhos tentando sobreviver no caos que se 

tornou o Japão dos anos 40. 

Também é mostrado o preconceito dos japoneses com os coreanos que 

vivem no Japão, quando o amigo da família de Gen, o Sr. Pak, é humilhado pelos 

meninos da vizinhança com pedras e músicas depreciativas. Com este 

personagem, Nakazawa mostra o drama de coreanos que, durante a dominação 

japonesa, foram levados ao Japão onde realizavam trabalhos forçados sob a 

ameaça de serem mandados para os campos de batalha. 

Quando ocorre a explosão, os quadrinhos tornam-se ainda mais realistas. 

A morte de parte da família de Gen não é nada perto das pessoas que 

literalmente derretem nas ruas da cidade, as pilhas de mortos e o desespero dos sobreviventes. 

 

“Corpos foram carbonizados instantaneamente pela onda de calor de 6.000 graus... 

Pessoas perambulavam com tiras de carne dilacerada penduradas em seus braços e 

pernas... (...) Intestinos pendentes de abdomens escancarados pela força da explosão 

de 400 metros por segundo. Essas figuras sinistras, mal reconhecíveis como 

humanas, cambaleavam pelas ruas como um desfile macabro. Era o verdadeiro 

inferno sobre a terra.” (Nakazawa, 2001c, p.11) 

 

São detalhadas as reações físicas e os aspectos emocionais 

através dos olhos de um menino de oito anos, que aos poucos começa 

a sentir os efeitos da radiação e teme por seu próprio destino. A obra 

não apresenta apenas os fatos pelos quais o autor passou e sim os 

aspectos psicológicos dessa sobrevivência. 

A utilização de dados históricos ao longo da narrativa também merece destaque. Informações 

sobre os pilotos suicidas ou a denúncia das barbaridades que os japoneses cometeram com outros 

povos asiáticos são lançadas no meio da história do menino Gen. O ponto forte da história é 

exatamente esse senso de realidade. O sofrimento em Gen é real e as conseqüências são mostradas sem 

retoques.  

Mais do que um relato autobiográfico, Gen - Pés Descalços comenta aspectos políticos do período. 

O autor retrata seus personagens ofendendo os americanos e procura entender os motivos da guerra. 
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Porém, Nakazawa concentra a culpa dos efeitos da guerra no Japão, na atitude militarista e nacionalista 

do governo japonês, não atribuindo a responsabilidade somente a estrangeiros. 

O autor retrata o povo japonês adorando seu imperador como um deus, sem perceber que ele 

era manipulado pelos poderosos. Devido a essa devoção, os japoneses aceitam diversas dificuldades. 

No primeiro volume, o autor conta as privações que o povo japonês passou em nome do esforço de 

guerra. Filhos foram enviados às fábricas de armamentos, panelas e utensílios de metal foram 

confiscados para a fabricação de navios, tanques e armas, a comida foi racionada para o povo para que 

os soldados tivessem o que comer. 

Nakazawa também descreve atitudes 

nacionalistas extremas, como o orgulho dos 

pais de ter um filho morto em combate ou 

japoneses cometendo suicídio em nome do 

imperador e acreditando que seria mais 

honroso morrer assim do que tornar-se 

prisioneiro de guerra.  

 

“Eu queria mostrar para a próxima geração a miséria que um conflito bélico traz a um país. Eu queria que 

eles soubessem as atrocidades que o Japão cometeu na China, na Coréia e no resto da Ásia. Eu queria que 

eles soubessem que pessoas podem ser transformadas em lunáticos capazes de fazer coisas horríveis, 

simplesmente invocando o nome do imperador ou do Grande Império Japonês, e assegurando que sua 

causa é justa”. (Nakazawa, 2001c, p.13)  

 

Fica claro o ódio que o autor nutre pela atitude americana de jogar duas bombas atômicas sobre 

a população civil de Hiroshima e Nagasaki, mesmo depois de destruir as cidades japonesas com ataques 

aéreos e à beira da rendição. Assim, o autor não deixa de exprimir sua revolta contra os americanos, 

mas reserva a suas críticas mais duras aos lideres japoneses e ao ufanismo cego que tomou conta da 

população durante a guerra. Toda a revolta do autor contra os japoneses pode ser exemplificada nos 

quadrinhos abaixo. 

No terceiro volume, o que mais chama atenção é a total situação de abandono das vítimas das 

bombas nucleares. Os moradores das cidades vizinhas se mostram pouco dispostos a abrigar e amparar 
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os sobreviventes, que são ridicularizados, ignorados e tratados com preconceito. O governo não 

aparece em momento algum para auxiliar na recuperação dessas pessoas. 

A rendição japonesa no final do quarto volume revela ao leitor um aspecto importante quando 

mostra soldados americanos coletando material contaminado pela radiação para estudos do efeito da 

bomba. Esse comportamento faz crescer na população japonesa o medo dos americanos, surgindo 

diversas histórias sobre atitudes deles.  

O mesmo capítulo também mostra soldados americanos vencendo o medo e a desconfiança das 

crianças japonesas apenas distribuindo doces. Mais uma vez, autor revela sua revolta nas palavras da 

mãe de Gen: 

 

A obra está repleta de cenas fortes e dramáticas como, por exemplo, quando um companheiro 

de Gen é assassinado por um soldado americano quando tenta roubar comida de um quartel. Ryuta, 

também órfão, mata dois bandidos e é adotado por gângsteres. Outro exemplo são as humilhações que 

Gen sofre de seus colegas de escola por ter perdido o cabelo. Depois de tudo, ainda tem de procurar 

pela irmã, que é raptada. 

É interessante notar que as vítimas de Hiroshima são lembradas freqüentemente apenas como 

números, e não como pessoas normais que tiveram suas vidas destruídas. A família de Nakazawa foi 

uma entre milhares, mas o relato do sobrevivente ajuda a entender melhor a dimensão 

desta tragédia. “A idéia de que alguém tivesse se salvado, que milhares de homens, 

mulheres e crianças – gravemente feridos e sem remédios, comida e abrigo – estavam 

lutando para sobreviver, encontrar seus entes queridos em um inferno em chamas, 

nunca tinha passado pela minha cabeça” (Reynolds, 1999, p.9). 

A diferença cultural pode atrapalhar a leitura da saga. O grau de violência da 

história pode assustar ou confundir o leitor, como nas cenas em que o pai pacifista de 

Gen bate nos filhos. O que para nós seria um abuso é retratado como um sinal de 

afeição. Até mesmo Gen pratica atos violentos, como arrancar a dentadas o dedo do 

filho de uma autoridade ou bater em uma senhora idosa para defender a 

mãe. Porém, “essas brutalidades casuais em pequena escala adquirem 

proporções diminutas quando comparadas ao que significa o lançamento 

de uma bomba nuclear sobre uma população civil” (Spiegelman, 2001, 
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p.8). A violência é um exagero comumente usado nos mangás para dramatizar algo, refletindo também 

a tensão das pessoas na ocasião.  

De acordo com Sonia Luyten, autora de Mangá - A Força dos Quadrinhos Japoneses, uma outra 

explicação para tamanha violência nas páginas desse tipo de revista. “A violência parece já estar 

presente na tradição japonesa. A figura dos samurais, descrita pela literatura, emerge de um clima de 

lutas constantes, onde o que não faltava era sangue, cabeças rolando e corpos dilacerados pelas 

espadas” (1991, p.64). 

Também pode parecer estranho Gen cantar diante das adversidades, mas a intenção é dar um 

efeito quase caricato que serve para mostrar ao leitor o espírito otimista do protagonista. 

Apesar de todo sofrimento de Gen, a obra não tem um aspecto pessimista. Até mesmo as capas 

mostram a progressão do rosto do personagem, indo das lágrimas no volume I a um sorriso vitorioso 

no volume IV.  

No volume I, Gen aparece chorando devido às tragédias que ocorreram em sua vida: a 

perseguição de sua família, a prisão de seu pai e a ida de seu irmão para a guerra, culminando com a 

bomba nuclear e seus efeitos arrasadores.  

A capa do volume II, O Dia Seguinte, ilustra o rosto de Gen com uma expressão decidida. Como 

o próprio título diz, a bomba já causou a destruição, mas a vida tem que continuar. Nessa etapa da 

história, o menino luta pela sobrevivência e ajuda diversos feridos. 

Em A Vida após a Bomba, terceiro volume da série, o rosto de Gen já traz uma conseqüência da 

radiação: o menino perdeu os cabelos. Mesmo assim, o rosto não apresenta o mesmo pesar do primeiro 

volume e sim um sorriso discreto que marca o início da mudança na vida dele. Sua vida já começa a 

tomar um novo curso. 

No último volume, a ilustração da capa já transmite a idéia central que também está no título, O 

Recomeço. Gen, novamente com cabelos, tem um sorriso vitorioso e ergue o braço em sinal de vitória.  
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